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EM MESA 
Assunto: Alteração Estrutura da Escola Judicial 

 

 

Resolução Administrativa 

 

n. 033/2000 
 

 
Modifica a estrutura da 
Escola Judicial e 
estabelece outras 
providências. 

 
 

   C e r t i f i c o  e  d o u  f é  que “o Egrégio 

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Terceira Região, na 

Décima Sessão, Extraordinária, Administrativa, hoje 

realizada, sob a presidência do Exmo. Senhor José Simioni, 

Juiz Presidente, com a presença dos Exmos. Senhores Juízes 

Leila Conceição da Silva Boccoli, Vice-Presidente, Roberto 

Benatar, João Carlos Ribeiro de Souza, Nicanor Fávero 

Filho (Togado Convocado) e Bruno Luiz Weiler Siqueira 

(Togado Convocado) e, representando o d. Ministério Público do 

Trabalho, a Exma. Senhora Procuradora Luciana Marques 

Coutinho, e ausentes os Exmos. Senhores Juízes Guilherme 

Augusto Caputo Bastos e Maria Berenice Carvalho Castro 

Souza, nos termos da Resolução Administrativa n. 670/99, do 

Órgão Especial do C. TST, 

   considerando o disposto no art. 27, XXXIII, do 

Regimento Interno desta Casa e, 

   considerando o objeto do processo TRT/SGP/GP nº 

008/2000 
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   RESOLVEU, por unanimidade: 

 

  I – Aprovar as alterações na estrutura administrativa 
e Regulamento Interno da Escola Judicial do egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho da 23ª Região que passa a ter a seguinte 
redação 

 

 

TíTULO I 
 
 

Da Instituição, fins e atividades 
 
Art.1º A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª 
Região é órgão integrante desta Corte conforme previsão de seu 
Regimento Interno, contida no inciso VII, do artigo 9º e regulamentada 
pela Resolução Administrativa nº 31/94; 
 

Finalidade 
 

Art. 2º São fins da Escola judicial: 
 
I - propiciar meios para especialização, aperfeiçoamento e atualização 
dos magistrados ao exercício do poder e função jurisdicional; 
 
II - preparar, doutrinária e tecnicamente, os inscritos nos cursos de 
formação de magistrados e Ministério Público do Trabalho; 
 
III - propiciar aos servidores do Poder Judiciário o aprimoramento no 
domínio da ciência da Administração Pública, do Direito, da 
Cibernética jurídica e outros ramos do saber, a fim de melhor 
contribuírem para a prestação jurisdicional e consolidarem o prestígio 
do Poder Judiciário; 
 
IV - realizar cursos, seminários e outras atividades culturais não só de 
interesse do Tribunal como também da comunidade jurídica; 
 



SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 

 3
 
 

 

V - organizar e disponibilizar, através de publicações, a Jurisprudência 
do Tribunal, seus trabalhos doutrinários produzidos por magistrados e 
servidores especialmente aqueles decorrentes de eventos promovidos 
ou patrocinados pela escola; 
 
VI - administrar a biblioteca do Tribunal, nesta inserida a pesquisa 
doutrinária; 
 

Atividades 
 
Art. 3º Para consecução de seus fins, a Escola judicial promoverá: 
 
I - cursos de especialização, aperfeiçoamento e atualização de 
magistrados; 
 
II - cursos preparatórios ao ingresso na magistratura e Ministério 
Público do Trabalho; 
 
III - cursos de extensão jurídica; 
 
IV - cursos de aperfeiçoamento de servidores; 
 
V - seminários, encontros, simpósios, painéis e outras atividades 
culturais destinadas a aprimorar o homem e o profissional; 
 
VI - intercâmbios com outras escolas de magistratura e instituições 
universitárias; 
 
VII - pesquisas científicas; 
 
VIII - publicações de estudos e trabalhos. 
 
§ 1º Fica assegurada à Direção da Escola judicial, ouvida à 
Presidência do Tribunal, a autonomia para celebrar acordos de 
cooperação técnica, ajustes, convênios, parcerias ou qualquer outra 
modalidade de ação cooperativada com instituições congêneres, 
públicas ou particulares, que venham ao encontro dos objetivos e 
finalidades desta instituição; 
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§ 2º 0 regime, espécie, carga horária e regulamentação dos cursos 
obedecerá um planejamento anual que será aprovado pelo Conselho 
Didático-Pedagógico, na forma dos artigos 10 e 11 do presente 
Regulamento; 
 

TíTULO II 
 
 

Organicidade Estrutural 
 

Capítulo I 
 
Art. 4º A Escola judicial, vinculada diretamente à Presidência do 
Tribunal, tem como órgãos: 
 
I - a Diretoria Geral e a Vice Diretoria; 
 
II - a Coordenadoria Administrativa; 
 
III - o Conselho Didático-Pedagógico. 
 

Capítulo II 
 
Art. 5º 0 Diretor-Geral e Vice-Diretor, serão escolhidos pelo Tribunal 
Pleno, por proposição da Presidência. 0 Coordenador Administrativo 
será escolhido pela Presidência. 
 
§ 1º 0 cargo de Diretor-Geral é privativo de juiz do Tribunal podendo, 
o de Vice-Diretor, ser escolhido dentre juízes titulares ou substituto de 
Varas do Trabalho. 
 
§ 2º 0 Coordenador Administrativo será designado dentre os 
servidores do Tribunal a quem competirá, por delegação desta 
Resolução, a gerência de todas as ações administrativas que visem 
ao atendimento das metas traçadas pela Escola judicial. 
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Art. 6º 0 Diretor-Geral conduzirá e dirigirá a Escola Judicial, 
assessorado pelo Vice-Diretor e pelo Coordenador Administrativo. 
 
Parágrafo único. Nos impedimentos e afastamentos, por licença ou 
férias, a substituição será exercida: 
 
I - a do Diretor-Geral pelo Vice-Diretor; 
 
II - a do Vice-Diretor pelo Coordenador Administrativo; 
 
III - a do Diretor-Geral e Vice-Diretor pelo Coordenador Administrativo. 
 
Art. 7º 0 Conselho Didático-Pedagógico é órgão consultivo e 
deliberativo para assuntos desta área, sendo composto pelo Diretor-
Geral, seu presidente nato, Vice-Diretor, Coordenador Administrativo 
e do Chefe de Seção de Aperfeiçoamento de Magistrados e 
Capacitação de Servidores. 
 

Capítulo III 
 

Competências 
 
Art. 8º Compete ao Diretor-Geral: 
 
I - dirigir a Escola Judicial e convocar reuniões de áreas; 
 
II - representar a Escola Judicial nos eventos dos quais ela participe 
ou venha a organizar ou promover, quando ausente o Presidente do 
Tribunal, ou em conjunto com este; 
 
III - despachar os expedientes da Escola Judicial e assinar sua 
correspondência; 
 
IV - promover, mediante prévia aprovação do Presidente do Tribunal, 
a realização de acordos de cooperação técnica, ajustes, convênios, 
parcerias ou qualquer outra modalidade de ação cooperativada com 
instituições congêneres, públicas ou particulares, que venham ao 
encontro dos objetivos e finalidades desta instituição; 
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V - coordenar a publicação dos estudos jurídicos desenvolvidos pelos 
magistrados ou resultantes das palestras, congressos, seminários, 
conferências e cursos promovidos ou organizados ou pela Escola ou 
de que participem os magistrados, em representação direta ou indireta 
da mesma; 
 
VI - coordenar a participação de Magistrados e Servidores em eventos 
jurídico-culturais e exigir-lhes os relatórios ou ensaios decorrentes; 
 
VII - indicar à Presidência do Tribunal a contratação de professores 
para ministrarem cursos ou palestras nos eventos patrocinados pela 
escola ou efetivar os ajustes necessários, em caráter definitivo, 
quando não importarem despesas; 
 
VIII - indicar a contratação de pessoal necessário ao apoio nos 
congressos, seminários, conferências, palestras e cursos promovidos 
ou organizados pela Escola Judicial, ou requisitar ao Presidente do 
Tribunal a convocação dos servidores para tal fim, quando insuficiente 
para tanto os do seu quadro; 
 
IX - elaborar plano anual de atividades que será encaminhado à 
Administração do Tribunal até o último dia útil do mês de setembro do 
exercício antecedente, com vista à adequação orçamentária e 
financeira do respectivo exercício; 
 
X - elaborar, com o responsável pela área, as previsões dos 
conteúdos programáticos dos cursos que serão ministrados pela 
Escola Judicial; 
 
XI - apresentar, até 31 de janeiro, relatórios administrativos e 
pedagógicos à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho; 
 
XII - baixar instruções e ordens de serviços necessários ao 
funcionamento do órgão e, 
 
XIII - exercer as demais atribuições delegadas pelo Tribunal Pleno ou 
seu Presidente. 
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Art. 9º Compete ao Vice-Diretor: 
 
I - elaborar e apresentar os projetos de cursos, seminários e eventos 
congêneres dirigidos aos magistrados e servidores do Tribunal; 
 
II - supervisionar a realização dos cursos, seminários e eventos 
congêneres dirigidos aos magistrados e servidores do Tribunal; 
 
III - emitir parecer prévio para o Diretor-Geral sobre os currículos dos 
professores e instrutores que pretendam integrar o quadro docente da 
Escola e, 
 
IV - exercer outras funções inerentes à área pedagógica ou que lhe 
sejam delegadas pelo Diretor-Geral. 
 
Art. 10 Compete ao Coordenador Administrativo: 
 
I - gerir as ações administrativas da Escola Judicial, coordenando e 
supervisionando as áreas sob sua responsabilidade a fim de 
possibilitar o fiel cumprimento das metas traçadas pela direção; 
 
II - reportar à Presidência do Tribunal as ações relativas à aplicação e 
execução dos recursos financeiros advindos de acordos, convênios ou 
ajustes cuja movimentação bancária deverá ser procedida em 
conjunto com o Secretário Geral da Presidência por delegação desta 
Resolução; 
 
III - elaborar e apresentar os projetos de publicação de periódicos e 
livros bem como os planos de aquisição para o acervo da Biblioteca e 
dos gabinetes dos Magistrados e Secretarias das Varas do Trabalho; 
 
IV - formular a proposta orçamentária para o custeio das atividades da 
Escola Judicial, a qual, após aprovada pela direção da escola será 
encaminhada à Presidência do Tribunal; 
 
V - emitir parecer prévio para o Diretor-Geral sobre os gastos a serem 
realizados com atividades de interesse da Escola Judicial; 
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VI - supervisionar a elaboração dos boletins de jurisprudência, dos 
periódicos e livros bem como a execução dos serviços informativos 
por via eletrônica; 
 
VII - coletar os materiais doutrinários e jurisprudenciais a serem 
utilizados em obras publicadas pela Escola judicial; 
 
VIII - exercer outras funções inerentes à área administrativa ou que 
lhe sejam delegadas pelo Diretor-Geral. 
 
Art. 11 Compete ao Conselho Didático-Pedagógico: 
 
I - definir as diretrizes gerais dos cursos da Escola Judicial, seus 
regimes, controles de conteúdos curriculares, critérios de avaliação da 
mesma; 
 
II - manter a unidade didática e de avaliação da escola; 
 
III - decidir, após parecer da área competente, os recursos de 
natureza curricular e pedagógica que lhes sejam submetidos. 
 
Art. 12 0 Conselho reunir-se-á mensalmente, bem como, no início e 
no fim do ano letivo e, extraordinariamente, quando convocado pelo 
Diretor-Geral da Escola ou pela maioria dos seus membros. 
 
Parágrafo único. 0 Conselho deliberará por maioria simples dos seus 
membros. 
 

Capítulo IV 
 

Estrutura 
 
Art. 13 A estrutura administrativa da Escola judicial terá a seguinte 
hierarquia: 
 
I - Diretoria-Geral; 
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II - Vice Diretoria-Geral; 
 
III - Coordenadoria Administrativa. 
 
a) Seção de Aperfeiçoamento de Magistrados e Capacitação de 
Servidores; 
 
b) Seção de Biblioteca e Arquivo Documental; 
 
b.1. Setor de jurisprudência, Atualização Legislativa e Pesquisa 
Doutrinária. 
 
Parágrafo único. 0 organograma dos cargos e funções desta unidade, 
obedecerá ao constante do anexo I. 
 

Capítulo V 
 

Das Atribuições 
 
Art. 14 À Seção de Aperfeiçoamento de Magistrados e Capacitação 
de Servidores ficam as seguintes atribuições: 
 
I - planejar, coordenar e executar as atividades de aperfeiçoamento de 
magistrados e capacitação de servidores deste Tribunal; 
 
II - levantar as necessidades existentes de aperfeiçoamento e 
capacitação de servidores deste Tribunal; 
 
III - organizar eventos que visem aperfeiçoar Magistrados e capacitar 
servidores em diversas áreas da justiça do Trabalho; 
 
IV - desenvolver ações que visem a promoção do crescimento do ser 
humano e do desenvolvimento organizacional; 
 
V - incentivar o desenvolvimento profissional contínuo, em especial: 
 
a) o desenvolvimento gerencial; 
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b) o domínio de conceitos e ferramentas em tecnologia de 
informação;  

c) a especialização em matérias da doutrina trabalhista. 
 
VI - discutir amplamente com magistrados e servidores os paradigmas 
emergentes de aperfeiçoamento, capacitação e desenvolvimento 
profissional; 
 
VII - oferecer aos magistrados e servidores oportunidades de 
participação em eventos externos de aperfeiçoamento e 
desenvolvimento profissional; 
 
VIII - promover a ampla disseminação dos conhecimentos adquiridos 
em eventos externos; 
 
IX - estimular a pesquisa voltada para a inovação de produtos, 
abordagens, métodos e tecnologias; 
 
X - propor normas, instruções e regulamentos de cursos de 
aperfeiçoamento e capacitação; 
 
XI - desenvolver atividades administrativas relacionadas com a 
programação, supervisão, execução e avaliação dos cursos 
realizados; 
 
XII - auxiliar a administração do TRT da 23ª Região quando da 
realização de Concurso Público de Magistrados e Servidores; 
 
XIII - manter intercâmbio com centros de desenvolvimento profissional 
de outros órgãos, principalmente com os da Justiça do Trabalho; 
 
XIV - levantar as qualificações e identificar os interesses de 
desenvolvimento profissional de servidores, a fim de permitir o melhor 
aproveitamento do material humano do Tribunal e, 
 
XV - executar os demais atos e atribuições que lhe sejam 
determinados pela administração da Escola Judicial. 
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Art. 15 À Seção de Biblioteca, Arquivo Documental e Pesquisa 
Doutrinária, ficam as seguintes atribuições: 
 
I - guarda e conservação de documentos, livros e publicações; 
 
II - organizar a biblioteca do Tribunal classificando e catalogando os 
livros, os periódicos, as obras de referência e demais publicações, 
segundo as normas pertinentes; 
 
III - identificar as obras para ordenação e recolocação nos seus 
respectivos lugares; 
 
IV - preparar as publicações para consultas e empréstimos; 
 
V - organizar, conservar e manter atualizados os catálogos da 
biblioteca; 
 
VI - providenciar as encadernações e zelar pela conservação do 
acervo; 
 
VII - divulgar os materiais sob sua custódia através de murais, 
listagens de novas aquisições, etc. 
 
VIII - orientar os leitores no uso das obras de referência e dos 
catálogos; 
 
IX - supervisionar o funcionamento da sala de leitura; 
 
X - registrar e controlar os empréstimos, devoluções e reservas de 
obras; 
 
XI - proceder o inventário do patrimônio bibliográfico; 
 
XII - pesquisar, selecionar e propor a aquisição de livros, periódicos e 
outros documentos para a biblioteca; 
 
XIII - fornecer listas para doação e permutas; 
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XIV - manter intercâmbio com bibliotecas, centros de pesquisa e 
instituições afins; 
 
XV - controlar os pedidos de assinaturas e renovações de títulos de 
periódicos; 
 
XVI - atender às requisições dos Juízes, Diretores e Chefes, bem 
como às consultas dos advogados e servidores; 
 
XVII - remeter às Varas do Trabalho e aos juízes do Tribunal, como 
atualização legislativa, todas as leis, decretos, atos e portarias, que 
sejam do interesse da Justiça do Trabalho para conhecimento 
imediato dos destinatários; 
 
XVIII - remeter relatório semestral das atividades ao Coordenador 
Administrativo da Escola; 
 
XIX - responder pela pesquisa doutrinária solicitada pelas unidades 
técnicas do Tribunal; 
 
Art. 16 - Ao Setor de Jurisprudência e Atualização Legislativa ficam as 
atribuições de: 
 
I - receber e selecionar os acórdãos oriundos dos setores de acórdãos 
e indexá-los de acordo com as normas técnicas pertinentes; 
 
II - preparar as fichas para o catálogo; 
 
III - atender e registrar as consultas dos Juízes, Assessores, 
Advogados e usuários em geral; 
 
IV - fornecer matéria de jurisprudência para publicação em revistas 
especializadas; 
 
V - organizar, semestralmente, ementário para cada um dos senhores 
Juízes; 
 



SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 

 13
 
 

 

VI - organizar o Boletim Trimestral de Jurisprudência para divulgação 
das decisões firmadas para esta Egrégia Corte; 
 
VII - elaborar relatório anual da Seção; 
 
VIII - responder pela atualização legislativa das unidades técnicas do 
Tribunal enviando-lhe as alterações editadas pelos órgãos 
competentes. 
 

TíTULO III 
 
 

Disposições Gerais e Finais 
 
Art. 17 A direção da Escola judicial goza de autonomia científica 
quanto aos atos praticados no âmbito de suas competências 
atribuídas nesta resolução. 
 
Art. 18 Os cursos promovidos pela Escola Judicial, na forma de ato 
regulamentar da respectiva Coordenadoria, servirão como títulos para 
fins do artigo 93, inciso II, alínea "c", e IV, da Constituição Federal, ou 
para fins de progressão ou promoção funcionais quando dirigidos à 
capacitação de servidores, igualmente validando-se como título a 
integração de magistrado ao quadro docente da Escola e a de 
servidores ao quadro de monitores da Escola e a participação como 
professor ou como monitor nos eventos promovidos pela Escola 
Judicial, diretamente ou por convênio. 
 
II - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas, parcialmente as Resoluções nº 31/94 e 138/97 e 

disposições em contrário. 

 
  Cuiabá-MT., 2 de março de 2000. (5ª f) 
 

WASHINGTON DANILTON DEL PINTOR VIEIRA 

Secretário do Tribunal Pleno 
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ANEXO - I

Organograma Estrutural da Escola Judicial do TRT da 23ª Região

Conselho Didático
Pedagógico

Seção de Aperfeiçoamento de
Magistrados e Capacitação de

Servidores

Setor de Jurisprudência,
Atualização Legislativa e

Pesquisa Doutrinária

Seção de Biblioteca e
Arquivo Documental

Coordenador Administrativo

Vice-Diretor

Diretor Geral


